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     Descrição 

Mucuna pruriens é uma herbácea volúvel ou rampante, em tudo semelhante, salvo 

pela pilosidade da vagem. Variável nas dimensões de seus caules, de suas folhas e de suas 

inflorescências, ora curtos e paucifloros, ora compridos e multifloros; vagens das mesmas 

formas e dimensões que as da espécie do tipo, mas cobertas de pelos curtos e não urticantes 

(muito raramente com pelos urticantes) deitados, mais ou menos eretos e veludosos ou 
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sedosos, brancacentos ou pardo e apresentando uma ou várias arestas longitudinais; 

sementes em forma de feijão, de cor variável, frequentemente pardas com manchas mais 

claras, ou púrpuro-escura ou mesmo brancas. Seu habitat está na África e América tropical. 

Princípios Ativos: L-Dopa, nicotina, Colina e N-dimethyltryptamina. 

O Extrato pó deverá conter no mínimo 20% de Levodopa. 

 

 

     Propriedades 

Aproximadamente 33% de uma administração de dose oral de L-Dopa tem sido 

absorvida no trato gastrointestinal, primariamente no jejuno e pequeno intestino. Picos de 

concentração plasmática ocorrerão dentro de 1-3 horas com níveis que podem variar entre 

indivíduos. A maioria de L-Dopa absorvida será convertida a dopamina na periferia (do corpo 

excluindo o cérebro) via ação da enzima L-aromatica aminoácido descarboxilase (LAAD). 

Menos que 1% da dose administrada realmente entrará no cérebro onde será convertido na 

dopamina no gânglio basal. Além de dopamina, a L-Dopa periférica também será 

metabolizada a melanina, norepinefrina, 3-methoxitiramina, metildopa, entre outros. Os 

metabólicos são rapidamente excretados pela urina, aproximadamente 80% da dose 

administrada terá que ser excretada dentro de 24 horas e < 1% ficará inalterado. 

 
 
 
  

   Estudos 
Baseado nas recomendações clínicas Europeias considera-se o uso de L-Dopa no 

tratamento de mal de Parkinson (OUP, 1995), e, após observação da ingestão de preparações 

a base de Mucuna pruriens, estimou-se que (baseado no estudo de 12 semanas; Manyam, 

1995) 1500 mg de L-Dopa é a dose diária máxima que possivelmente seja tolerada e não 

produza efeitos indesejáveis. Tipicamente esta concentração é excedida com menos de 100 

g de feijões não processados (2-6% L-Dopa). 



 

 

Também foi considerado que ao menos um método para a preparação de feijões de 

Mucuna pruriens pode reduzir o conteúdo de L-Dopa a um nível que deve permitir a ingestão 

segura de até meio quilograma de mucuna baseado em alimento por dia (patê de Mucuna 

pruriens fervido e farinha de milho, 0,095% L-dopa). O estudo punha a diretriz de L-Dopa 

durando apenas 12 semanas limitando severamente a extrapolação das conclusões com 

referência a efeitos longos de saúde para um adulto saudável consumindo uma dieta que 

inclui 1500 mg de L-Dopa por dia. 

O pó da semente de Mucuna pruriens foi usado na tradicional medicina Ayurvedic 

Indiana para doenças, incluindo parkinsonismo. Foram avaliados efeitos clínicos e levodopa 

(L-Doppa) farmacocineticamente seguindo duas doses diferentes de preparação de Mucuna 

pruriens e comparadas com L-Dopa/Carbidopa. Os pacientes foram submetidos a doses 

únicas de 200/50mg LD/DC (L-Dopa/carbidopa) e 15/30g de preparações de Mucuna pruriens 

(pó da semente) em doses aleatórias e intervalos semanais. 30g de preparação de Mucuna 

pruriens levou a um efeito mais rápido. Conclui-se que o princípio rápido de ação é mais longo 

sem aumento concomitante em discinesia, em formulações de pó de semente de Mucuna 

pruriens sugere que esta fonte natural de L-Dopa talvez possua vantagens sobre preparações 

convencionais de L-Dopa (Journal Neurosurg Psychiatry. 2004). 

Apesar da Mucuna pruriens de fato ter sido usada no tratamento da doença de 

Parkinson em tempos antigos é importante estabelecer que a droga não tem efeitos adversos 

em vários órgãos vitais. Isto foi realizado por administrar altas e baixas doses da droga em 

ratos e coelhos e provar o efeito de Mucuna pruriens no sangue e em vários órgãos. Algumas 

provas foram feitas ao longo de um ano e os resultados não indicaram efeitos adversos 

presentes nas preparações de Mucuna pruriens. Para estabelecer como Mucuna pruriens foi 

comparada com L-Dopa sintética, foram empreendidos em modelos, animais com doença de 

Parkinson, duas doses diferentes de L-Dopa sintética e duas doses diferentes de Mucuna 

pruriens, assegurando se de que a quantidade de L-Dopa presente é igual na dose de Mucuna 

e na dose sintética. Os efeitos da droga foram testados usando um instrumento 

especialmente projetado chamado “Rotometer”. Dose por dose, Mucuna pruriens era duas a 



 

 

três vezes mais eficiente que equivalentes de L-Dopa sintética. Isto sugere que Mucuna 

pruriens pode conter compostos que fazem função de L-Dopa melhor como carbidopa, 

tolcapone (Tasmar), ou entacapone (COMTan). Este trabalho foi feito quando o congresso 

dos Estados Unidos estabeleceu o Escritório de Medicina Alternativa no Instituto Nacional de 

Saúde e o trabalho era um dos primeiros a receber financiamento para medicina alternativa. 

 
 

     Indicações 

 • Mucuna pruriens é indicada no tratamento da doença de Parkinson, a L-Dopa está 

entre a droga mais prescrita num regime de droga com um inibidor (geralmente carbidopa 

ou benserazide) periférico de descarboxilase para prevenir perda de L-Dopa pelo 

metabolismo de LAAD que começa na mucosa intestinal. A presença de um inibidor aumenta 

a quantidade de L-Dopa disponível ao cérebro de 75 a 80%, diminuindo assim a dosagem 

necessária para alcançar um efeito terapêutico. Níveis de tratamento para Parkinson 

tipicamente variam no começo entre doses de 0,25 g a doses de manutenção de 1-3 g por dia 

quando um inibidor é usado, ou até 8 g de L-Dopa por dia na ausência de um inibidor. 

 
  

     Concentração Recomendada 

Os estudos mostram que a dose diária máxima tolerada por adultos, sem causar 

sintomas indesejáveis, é de 1500 mg de L-Dopa. 

 
 

     Toxicidade 

 Em 1989, em Nampula, Moçambique, uma epidemia de mais de 200 casos de 

toxicidade aguda psicótica foi atribuído ao consumo de Mucuna pruriens. As sementes 

normalmente são desintoxicadas sendo fervidas repetidamente em água que é descartada 

antes de mais processamentos da semente, mas por causa da seca as pessoas beberam esta 

água. 



 

 

Outros constituintes descritos em várias partes da planta Mucuna pruriens são 

nicotina, fisostigmina (Duke, 1981 apud Szabo, [s.d]). Bufotemina, colina, N,N-

dimetiltriptamina e outros não identificados foram descritos por Ghosal, como presente nas 

vagens, sementes, folhas e raízes. Os tricomas das vagens contém somente serotonina. 

Reações adversas observadas em 60 pacientes com doença de Parkinson tratados por 

12 semanas com Mucuna (fitomedicina): 

 Reações Frequência (%) 

Vômito 1.7 

Náusea 11.7 

Distenção Abdominal 6.7 

Discinesia 3.3 

Insônia 3.3 

Fonte: Manyan (1995) apud Lorenzetti, [s.d]. 

 

O consumo de produtos alimentícios de Mucuna pruriens exigido para alcançar a 

máxima dose diária tolerável de L-Dopa para adultos / Produtos alimentícios consumidos de 

Mucuna pruriens: 

 

Conteúdo Quantia consumida para alcançar máximoa L-

Dopa 

 (%) (g) 

Sementes não processadas (Máximo deste 

estudo) 

6.170 24.3 

Sementes não processadas (Máximo deste 

estudo) 

2.180 68.8 

Farinha pura de mucuna desintoxicado por 

fervurab 

0.360 416.0 



 

 

Patê preparado de Mucuna de farinha de milho 

(1:2)b 

0.095 1 579.0 

Fonte: Lorenzetti, [s.d]. 

 

a Máximo de dose diária tolerada de L-Dopa= 1.5g/individual 

bR.Myhrman, citado em Versteeg et ac. Apud Lorenzetti, [s.d]. 
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